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Předmluva
Tento dokument (EN 13422:2004+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 226 „Silniční
zařízení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.
Je založen na požadavcích na funkční charakteristiky a zkušební metody publikované v dokumentech
CEN, CENELEC, CIE a ISO spolu s normami členských organizací CEN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do října 2009.
Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2009-03-05.
Tento dokument nahrazuje EN 13422:2004.
Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".
Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Kypru, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
1 Předmět normy
Tato norma stanovuje požadavky na nové dopravní kužely a nové dopravní válce s retroreflexními
vlastnostmi.
Tato norma stanovuje minimální základní vizuální a fyzikální funkční charakteristiky, zkušební metody
pro stanovení funkčních charakteristik výrobku a prostředky, s jejichž pomocí mohou být funkční
charakteristiky sděleny uživateli a veřejnosti, včetně orgánů pro bezpečnost silničního provozu.
Tato norma uvádí kategorie nebo třídy, podle kterých lze zařadit dopravní kužel nebo dopravní válec
pro užívání v různých aplikacích v souladu s nejlepšími zkušenostmi z praxe.
Pokud se týká fyzikálních vlastností, jsou uváděny úrovně funkčních charakteristik a průkazní zkoušky
pro podmínky v chladném počasí, stabilitu a odolnost proti nárazu při pádu. Jsou uvedeny požadavky
pro vizuální rozlišení vlastností, barvy, retroreflexe a jasu.
Všechny zkoušky obsažené v této normě již existují v jedné nebo více národních technických normách
členského státu (členských států) nebo jeho (jejich) legislativních požadavcích nebo zákonech.
Norma také uvádí ustanovení pro značení a označování deklarovaných úrovní funkčních
charakteristik.
Existují i jiné výrobky s podobnou funkcí. Tato norma se netýká výrobků odlišného tvaru nebo
výrobků, jež nesplňují konstrukční požadavky podle této normy.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

